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"KONSTYTUCJA NA  SZÓSTKĘ" 

KONKURS im. WIKTORA OSIATYŃSKIEGO NA SCENARIUSZ I REALIZACJĘ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
 

Regulamin 1  
  

Rozdział I Postanowienia ogólne  
  

§ 1  
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Konkursu pt. "Konstytucja na 
szóstkę" na scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych (dalej „zajęcia”) na temat „Wolności, prawa i 
obowiązki człowieka i obywatela zapisane w Konstytucji” , zwanego dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, z 
siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000820007, zwana dalej „KORD”  

3. Konkurs prowadzony jest zgodnie z następującym harmonogramem:   
1) ogłoszenie Konkursu 01.02.2022r. 
2) termin składania prac konkursowych (scenariuszy wraz z niezbędnymi załącznikami) do 

18.03.2022r. 
3) ogłoszenie wyników Konkursu 03.04.2022r.   

 
§ 2  

Główne założenia Konkursu  

1. Celem Konkursu jest zapoznanie uczniów z tematyką praw obywatelskich, Konstytucji RP oraz 
wprowadzenie elementów edukacji prawnej, a także wykształcenie pozytywnych postaw 
obywatelskich. Cel ten jest realizowany przez KORD poprzez zmotywowanie nauczycieli do 
prowadzenia zajęć w oparciu  o autorskie scenariusze i tworzenia zbioru ciekawych materiałów 
edukacyjnych.   

2. Każdy scenariusz zajęć musi dotyczyć tematu przewodniego Konkursu, o którym mowa  w § 1 ust. 
1 Regulaminu, oraz opierać się na dwóch wybranych Artykułach Rozdziału II Konstytucji 
„WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” 

  
  

Rozdział II Zasady uczestnictwa w Konkursie  
  

§ 3  

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.   
2. Uczestnikiem Konkursu może być nauczyciel szkoły publicznej lub niepublicznej posiadającej 

uprawnienia szkoły publicznej (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”, a w przypadku uzyskania 
statusu laureata – „Laureat” lub „Laureaci"). W celu zgłoszenia się do Konkursu należy przesłać 
formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej: Formularz” lub 
„Formularze”).   

                                                      
1  Przez sformułowanie „zajęcia edukacyjne” należy rozumieć warsztaty, spotkania lub inne wydarzenia, 
których tematyka związana będzie z tematem przewodnim Konkursu wskazanym w § 1 ust. 1.  
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3. Przesłanie wypełnionego formularza konkursowego oznacza przystąpienie do Konkursu i 
akceptację Regulaminu. 
  

§ 4  

1. Zadaniem Uczestnika jest opracowanie scenariusza zajęć edukacyjnych.  
2. Uczestnik może zgłosić więcej niż jeden scenariusz.   
3. W sytuacji zgłoszenia przez Uczestnika więcej niż jednego scenariusza, każdy z nich musi stanowić 

odrębną, spójną całość zmierzającą do osiągnięcia celu Konkursu, o którym mowa w § 2 ust. 2 
Regulaminu, i musi być zgłoszony na odrębnym Formularzu.  

4. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu, przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, podania nieprawdziwych danych, KORD przysługuje prawo 
dyskwalifikacji danego Uczestnika z udziału w Konkursie.   

  
§ 5  

1. Scenariusz zajęć musi zawierać:   
a) imię i nazwisko autora albo autorów scenariusza,  
b) temat zajęć,  
c) minimum dwa wybrane artykuły Konstytucji RP spośród wskazanych w §2 ust. 2,  
d) adresatów zajęć wraz z informacją o przedziale wiekowym, dla którego są one przeznaczone,   
e) proponowany czas trwania zajęć,  
f) cel ogólny i cele szczegółowe zajęć,   
g) szczegółowy przebieg zajęć ze wskazaniem czasu przeznaczonego na poszczególne działania 

lub etapy,   
h) metody pracy, formy i środki dydaktyczne,   
i) karty pracy i inne wykorzystywane materiały dydaktyczne,  
j) bibliografię lub netografię źródeł wykorzystywanych do zajęć.   

2. Praca może być indywidualna albo zbiorowa 
3. Jeżeli scenariusz przewiduje wykorzystanie innych materiałów (np. prezentacji, zadań, pomocy 

dydaktycznych itp.) opracowanych przez Uczestnika, muszą być one dołączone do scenariusza w 
formie załączników i opatrzone imieniem i nazwiskiem autora. Materiały dodatkowe opracowane 
przez Uczestnika stanowią integralną część scenariusza.  

4. Scenariusz zajęć powinien również umożliwiać przeprowadzenie ich w formie online.   
5. Scenariusz powinien być opracowany w sposób jak najbardziej aktywizujący i angażujący 

uczestników zajęć.  
6. Scenariusz należy napisać w języku polskim z zachowaniem wszelkich zasad: stylistycznych, 

ortograficznych i interpunkcyjnych.  
7. Scenariusz musi być pracą samodzielną, autorską, nienaruszającą praw autorskich osób trzecich (w 

szczególności ich osobistych i majątkowych praw autorskich), wcześniej niepublikowaną i 
nieprzedstawianą na innych konkursach.   

8. Nadesłanie scenariusza na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem przez autora scenariusza 
deklaracji o przysługujących mu autorskich prawach osobistych  i majątkowych (wyłączne, 
nieograniczone) do nadesłanego scenariusza, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać.  

9. Scenariusz wraz z załącznikami oraz oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie §10 ust. 1 należy przesłać do KORD na adres: lub w formie elektronicznej na adres email:  
O terminie wpływu Formularza w wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego.  

10. Zgłoszenia złożone niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, nie będą uwzględnione w 
konkursie. W konkursie będą brane pod uwagę jedynie zgłoszenia z kompletem załączników, które 
zostaną przysłane w wyznaczonym terminie 
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Rozdział III Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród  

  
§ 6  

1. Oceny scenariuszy dokonuje powołana przez KORD Kapituła w składzie: Adam Bodnar, Daria 
Bielenin-Palęcka, Agnieszka Jankowiak-Mail, Iga Kaźmierczyk, Anna Rakowska Trela, Mirosław 
Sielatycki, Igor Tuleya, Wanda Traczyk-Stawska (Członek Honorowy). 

2. Kapituła pracuje zgodnie z Regulaminem prac Kapituły zatwierdzonym przez KORD.   
3. KORD może wezwać Uczestnika do uzupełnienia oczywistych braków w komplecie scenariusza w 

terminie i w formie wskazanej w wezwaniu. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym przez KORD 
terminie będzie skutkować odrzuceniem scenariusza.  

4. Kapituła otrzymuje do oceny zakodowane scenariusze, które spełniają warunki formalne 
zgłoszenia do konkursu 

5. Decyzje Kapituły są wiążące, ostateczne i nie podlegają zmianom.   
  

§ 7  
1. Zgłoszenia zostaną ocenione przez Kapitułę zgodnie z wymienionymi poniżej kryteriami: 

a) zgodność z celem konkursu zapisanym w §2 ust. 1, 
b) merytoryczna poprawność treści Scenariusza, 
c) adekwatność treści Scenariusza do wieku dzieci lub młodzieży, do których jest adresowany,  
d) kreatywne i nowatorskie podejście oraz autorski wymiar Scenariusza, 
e) zawarcie w Scenariuszu elementu współpracy z organizacjami społecznymi, samorządowymi 

lub środowiskiem lokalnym, 
f) możliwość przedstawienia efektów realizacji scenariusza w środowisku lokalnym.  

2. Ocena prac konkursowych zostanie dokonana na podstawie zgłoszenia, zgodnie z wymogami 
określonymi §5 Regulaminu. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie 

 
§ 8  

1. Autorzy 3 (trzech) Scenariuszy, wybranych przez Kapitułę Konkursową, otrzymają nagrody w 
formie pieniężnej. 

a) Nagroda za I miejsce 3000 zł, 
b) Nagroda za II miejsce 2000 zł, 
c) Nagroda za III miejsce 1000 zł   

2. Kapituła  może przyznać również wyróżnienia i nagrody rzeczowe. 
3. Kapituła może wyłonić mniejszą liczbę nagrodzonych scenariuszy. Kapituła może też w ogóle nie 

przyznać Nagrody.  
4. Informację o przyznaniu nagród i wyróżnień przekazuje zainteresowanym KORD.   
5. W celu wypłaty Nagrody Laureat wypełnia formularz przekazania danych niezbędnych do wypłaty 

Nagrody przyznanej w Konkursie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, i dostarcza 
go do KORD nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia powiadomienia Laureata przez 
KORD o przyznaniu nagrody.  

6. Lista laureatów zostanie przez KORD podana do wiadomości publicznej.   
  
 
 

 



4  
  

Rozdział IV Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych  
  

§ 9  
1. Wszelkie materiały powstałe w ramach Konkursu mogą być wykorzystywane przez KORD w celach 

edukacyjnych i informacyjnych, z zachowaniem informacji o źródle ich pochodzenia.  
2. Z chwilą nadesłania scenariusza jego autor udziela KORD nieodpłatnej, niewyłącznej i 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie scenariusza zajęć z załącznikami, 
stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili udzielenia 
licencji, w tym w szczególności:   
1) wprowadzenie scenariusza, jak i jego części do pamięci komputera,   
2) utrwalenie i zwielokrotnianie, w nieograniczonej liczbie, za pomocą wszelkich dostępnych 

technik (w tym techniką drukarską, jak również wytwarzanie techniką cyfrową) na 
jakimkolwiek nośniku lub/i w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz 
powiązanych serwisach on-line),   

3) włączenie scenariusza w skład utworu zbiorowego,  
4) używanie w materiałach informacyjnych, promocyjnych, w publicznych prezentacjach, 

publikacjach prasowych i audycjach telewizyjnych,  
5) wprowadzenie i rozpowszechnianie scenariusza w postaci elektronicznej  w Internecie, 

Intranecie, Extranecie lub innej sieci, w pracy zbiorowej, jak również samodzielnie,  
6) publiczne udostępnianie scenariusza, w pracy zbiorowej, jak i samodzielnie, w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w 
szczególności wprowadzenie i udostępnianie w Internecie na stronach internetowych KORD, 
powiązanych serwisach on-line, serwisach tekstowych, multimedialnych i innych).   

7) prawo do wykorzystania scenariusza poprzez publiczne i niepubliczne wykonanie.  
3. KORD zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji przesłanych scenariuszy,  z 

poszanowaniem ich oryginalnej formy. Modyfikacja treści wymaga każdorazowo zgody autora 
scenariusza.    

  
§ 10  

1. Stosownie do art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, podstawą prawną 
przetwarzania przez KORD danych osobowych Uczestnika Konkursu, autorów scenariuszy, na 
stronie www i kanałach KORD w mediach społecznościowych, jest zgoda osób, których te dane 
dotyczą.   

2. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) podstawą opublikowania wizerunku przedstawicieli Laureatów na 
stronie www lub kanałach KORD w mediach społecznościowych, jest ich zgoda udzielona na 
podstawie oświadczenia określonego w Załączniku nr 2 do Regulaminu.   

3. Administratorem danych osobowych przedstawicieli Uczestników/Laureatów,  autorów 
scenariuszy oraz osób prowadzących zajęcia, jest KORD. 

4. Uczestnikom/Laureatom przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu 
nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych jest nieskuteczne po posiedzeniu Kapituły 
Konkursu.   
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5. Dane osobowe przedstawicieli Uczestników Konkursu niebędących Laureatami oraz autorów 
zgłoszonych przez nich scenariuszy po ich wykorzystaniu są niezwłocznie usuwane lub poddane 
anonimizacji.   

6. W przypadku wycofania się Uczestnika Konkursu przed posiedzeniem Kapituły KORD usuwa dane 
osobowe związane ze scenariuszem. Formularze Laureatów wraz  z załącznikami będą 
przechowywane przez KORD jako dokumentacja Konkursu.   

7. W przypadku przekazania przez KORD Laureatom upominków, które będzie powodować po 
stronie KORD obowiązki na gruncie przepisów regulujących daniny publiczne2, ich dane osobowe 
będą przetwarzane przez KORD po zakończeniu Konkursu  w celach ewidencyjnych.   

8. Dane osobowe Uczestników/Laureatów będą przetwarzane w następujących celach:   
1) udziału w Konkursie, w tym ewentualnej publikacji na stronie www lub kanałach KORD w 

mediach społecznościowych, na podstawie Regulaminu;  
2) wykonania obowiązków spoczywających na KORD na podstawie przepisów regulujących 

daniny publiczne, w związku ust. 7.   
9. Dane będą przetwarzane przez okres:   

1) dla celu określonego w ust. 8 pkt 1: przez 1 rok od zakończenia Konkursu, licząc od początku 
roku następującego po roku, w którym Konkurs był realizowany,   

2) dla celu określonego w ust. 8 pkt 2: nie dłuższy niż 6 lat.   
10. W przypadku uzyskania statusu Laureata dane osobowe Laureata będą ujawnione Członkom 

Kapituły po rozstrzygnięciu Konkursu. Ujawnienie danych Laureatów użytkownikom strony www 
lub kanałów KORD w mediach społecznościowych następuje na podstawie odrębnie wyrażonej 
zgody.   

11. Żadne dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji 
w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.  

  
Rozdział V Postanowienia końcowe  

  
§ 12  

1. KORD zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Konkursu, odwołania lub zakończenia Konkursu 
bez wyboru jakiegokolwiek scenariusza. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne 
roszczenia.  

2. KORD nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych Formularzy i scenariuszy z załącznikami, a 
także kosztów wynikających z ich przygotowań.    

3. Nowy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronie www lub w kanałach KORD w 
mediach społecznościowych.  

4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie bezzwłocznie wysłana przez KORD do Uczestników 
Konkursu, na adresy do korespondencji lub adresy e-mail, wskazane  w Formularzu.  
5. Zmiana Regulaminu może stanowić podstawę do wycofania się Uczestnika z udziału  w 
Konkursie, o czym Uczestnik zobowiązuje się powiadomić KORD w terminie 7 dni od daty 
poinformowania (w tym w formie mailowej) o zmianie regulaminu  na adres: Fundacja Kongres 
Obywatelskich Ruchów Demokratycznych 34 lok. 80 00-020 Warszawa lub mailowo na adres: 
konkurs@kord.org.pl , z dopiskiem Konkurs na scenariusz  zajęć edukacyjnych, przy czym decyduje 
data wpływu rezygnacji do KORD. Jeśli Uczestnik nie przekaże rezygnacji w terminie i we wskazany 
sposób, przyjmuje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin.  

  

                                                      
2  W przypadku, gdy wartość upominku będzie wyższa niż 200 zł brutto, KORD będzie zobowiązany do wykonania 
obowiązków sprawozdawczych (PIT-11) wynikających z przepisów o PIT. W tym celu KORD przekaże przedstawicielom 
Laureata stosowny formularz dotyczący danych osobowych, do wypełnienia przed przekazaniem upominku.  


